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 يف هنأ ظحالبو ءرشع عباسلا نرقلا نم تانيرشعلا يف تردص ينلاو ريبكلا عطقلا تاذ

 0 ناك ء اهطسو وا ةملكلا لوأ يف عقو اذإ ء بتكي 5 لا فرح ناك نمّزلا كلذ
 || سعب اضيأ ظحاليو . ةدحاو ةروص ىلع نابتكُي اناك لاو ان لا نرحل

 ش ةرصاعملا ةباتكلا ةقيرط نع ةئجبتلا يف ةطيسبلا

 . رع اك ساععم وأ ال7 ندم كطقلءءامعمعع
 مدعتمتمع هلأ طنع (نمدصعلزءور آ 11 مدتعو, دم

 1 :ةجعلتعم : 1 هدعارب !ءءا ماجر جمعمج لتمععم ءطعتع علا
 م 020

 ّظ 21 طع ا!كدصص عد هلأ ءطع سم ءمدلا لذ 65
 : 1 2]! طعام ا” وريعو.

 1 0 0 0 6 ىدسعأ هيج

 رداع ا 1و اورغ لقت

 ؤيماس طلعنا وعت 1/7

 لاو ا زم 12 طالاصع. دائم طاوأو

 1]ااقعرت عدوا زكمأت» 0و عرمطو وو

 ]7 آرمزوتبمو 20و ناهئئطدامم 2 ةواور.

1111110 0060171 

 طور (ةددلعأل ا 0000

 11 أه كالرع ا 1يمام "7 سرع لإ

 طم مطار 1 يانوع هوا.

 مانو طماطرا 6. | كفواطس ل 1 يأط/ م١

 ةدومأا 00/6. لمان ازرع ع

 للاتس06 بوز« نمماب نبوو نطام 9م
 الع 0ععومم اللوسدعم موك... 8 ْ

 انك ال ايا 2 أ 11

 0-5 ةيحيراتلاو ةيديموكلا



 04 سال# 7 نإ هال ع #* ل م م ع رمرر 0
 ةّيدَأْلا تاّيصخشلاب ييبّرَعلا ّىراقلا َفّرَعَت نأ لَع نانبُل ةّبتكَم "ص ردت

 5 8 0 ن5 تت 0 1

 سيول تربورو زنكيد زلراشت نّيريهشلا نيبتاكلاب
 ِ 9 20 7 هع

 ةيصخش مدقت مويلا يه اهو « نُسنفيتس

 . ةّيحرسملاو
 29 2 م عاةرا هال .٠ هي 1 هماقإ 5 - 5-2

 نودجُي ال مُهنكلو « ورضع ريبْسِكيش نع ايش اوف ِرْحَب نأ نودي ري ٌنوريثَكلا
 و يا مل ّر 2# وه لمع كب ل 4 ءكدوول أ نباح حلا

 انفرعيو بيدآلا ةايح نع ةطسّبم ةروص انل مدقي باتكلا اذه . اليبس كلد ىلإ

207 
 # عا 0 5-5

 فرع نا قبس دقو . ةيملاعلا

 يف ماع ةئمِهَيْرَأ ىلاوَح َلْبَق حّرَصلا ىلَع ريبسكيش ٍتاّبِحَرْسَص ضرع ادب
 يف ُلّكَمُت لات ال ُتاّيِحَرْسَملا وِذهَف « كِل مَمَو . لوألا ثبازيلإ َْكِلَملا ٍدْهَع
 جِلاَعت اهّنأل « مكاعلا تاغّل ْنِم ٍديدَعلا ىلإ 'تَمِجْرَت دَقَل . ضْرألا عاقْضَأ َةَعَبْرَأ

 رتاعاذالا َرْيَع "تعيذأ ْدَقَل .ممألا َنْيَب َدودُحلا ٌرَواَجَتَت ةّيئاسنإ تالكْشُم

 .يقيسوملا ضيلأتلا يف 'تَلَعَح ّلَب اًمالْفَأ ْتَتْمَو « نوي رفا جيارتل 'ترّوُصَو

 ٍفُلوُملاَو ناسنإلا ريبنيكيش مّيلو ةّصِق «ةهرَعلا ٌئراقلا اهّيَأ « كِل
 باتكلا اذه يف . هيف شاع يذلا ٍضاّيَجلا نيثَكلا ٍرْضَعلا َةَّصِقَو « يِحَرْمَملا

 نيامألا ِنَعَو ريبسكيش اهف َدِلُو يتلا دروفئارتنس ٍةدْلَب "نع اًديش اًضْيَأ ُفِرخَتس
 . بدو هِتايَح يف ٌرَكَأ اهل ناكو اهف شاع يتلا ىرخألا

 ١447 ارتلكنإ يف عبط - ةظوفحم عبطلا قوقح ©



 ا 0
 لوثه رّجور :موكسُر
 هاظمم ريثأروكّدلا : ةكيرعلاى لإ هلق

 هام عتقملق الطعوم ( 66 خل

 . ليام جبر هعشسنم

 دمود سى ا

 م0 جما ونسم وأ و



 ها 2 وع ىلا فس ا 6. 3 دوج واع مي .ه 5

 ماو 25 يل #8 00 ام 2 ن0 00

 يكالم نم كالَم َهَنْبا ُهَمَأَو ِهِلَمَع يف اًحجان اَلُجَر ُهوِبَأ ناك . ةّيزيلكمالا
 ب 5 2 ٍ

 . رايكلا يضارألا

 ودهم يف ٍديلَولا لب ٌرظْني َْهَ « ٌروصَتَي نيدِلاولا نم هعأ 0 ل
 ب

 يف ةّيحَرسَملاَو ٍرْغشلا ىلإ دقي نأ 4 راك رطل َكِلْذ نأ « يبشخلا

 ال نوكتس اهبتُكَي نأ هَل َرَدُق يتلا تاّيِحَّرْسَملا َّنأَو « ةقراخ تايه ماع

 هَدْحَو ِهِنِطْوَم يف ّسْيَل « خيراتلا َكِلذ ني ماع ةئوعَبْرَأ دْحَب ضرع لات

 . ضرألا عاقْصُأ َةَعبْرَأ يف اّنإو ْبْسَحَن

 يف « رلافُطَألا َنِم ٌريثك ناك

 ءابَومغُ ةايحلا هَل تيك لفعل ميو نك . نيرا ريكيش "يتحأل الذ

 . اهيف َدِلُو يتلا قتسلا يف ارتلكنإ يف َرْشَتْنا يذّنا نوعاّطلا

 ني ةّيِوْحُش ناس لع «ىوهت اكد ةيحرسم يف نيسكيف 'ث ثَلَحَتي

 بنك ةَظْفْحَم ٌلْيْخَي يذلا « حوبّصلا دْجَولا يذ ذيملتلا» ٍِنَع هتايصخش

 َكْلِت ف ناك ريبْسكيش لعل . «نوزلحلاك اًعيطَب « اًيكاش ِهِتَسَرْدَم ىلإ يشْمَيَو

 اندنغ نيل .ةووفئارتم ةمردم ىلإ هذي ناك مايا 1 تاَمِلَكْلا

 نيكولا ِنْيكْرَحلا دج ال اننإ امك « قَسَرْدَملا َكَْلَي يف سرد ُهّنَأ تبني لج

 مالطا ةّساردلا ٍدِعاَقَم ْنِم ٍدَعْقَم هْجَو لع ِنَْروَقْحَم ِهِيْسا نس

 داك لا رس عضو نأ اًدكوُم ودبي « نِكل . نامّزلا كِلُذ يف ولفي

 ٍتاغّللا َنِم ٍةَدْيَج يصحب َهوَرتلَو ةَسَرْدَملا ىلإ باهّدلا يَ ب
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 ب 3 2 - 5 ل ا ه- .- 6 -320

 بتاك وهو © نسنوج نب هقيدص هنع لوقي © لاح يا نع تش

 مو
 ملعت» : باجعإلا ّدشا هب نيبجعملا نِم ناكو « اضْيأ ٌروهْشَم ءيِحَرْسَم َ 0 3 2 50 < 2 هر

 «.ةَميدَقلا ةّينانويلا نم ليلقلا َّنِم َلَمَأَو ةّنيتاللا َنِم َليلَقلا



 9 باهّذلا ُي هتبغَر مدع يي رذعلا ٌضْمَب ذيملتلا ريبسكيشل ناك

 20 .٠ - هم 3 م. هس 0 8 هم 9. 00 ا

 ةعباسلا يف ءاتْشَو « اًحابَص ةّسداّسلا يف اَفّيَص أدبي هموي ناك دَقف . ةَسردَملا
 دع تاو عال 2 لي كو < ل ىمه سا ةيا ا يول

 لّمعُي ناكو . نيركبم نوظقيتسي اوناك تقولا كلذ يف سانلا ٌرثكأ . اًحابَص
 و 535 نع هاش ١ مو هه # ل 2 0 8

 ةيداحلا ينو . ةعساتلا يف ةروطف لوانتي نأ لبق تاعاس ثالث وأ نيتعاس
 55 ها يس مهاس م س2 2 مي ىفم و 7

 قدجاولا ي ةسردملا ىلإ دوعي مث .ءادغلا رلوانتل ِتيَبلا ىلإ دوعي ةَرشع
 . 0 5 . 8-0 5952 5 مص ا ت0 0 هم ه6

 نوكي تقولا اذه ينو . ةسِماخلا ةَعاّسلا ىتَح يأ « تاعاس َعَبْرَأ سردي
 2 تسر ه2 ى -

 دوعيف بعتلا هكهنأ دق

 0 لا صا اهو 000 7 2 ماو ع 6-5 ع 3 5 01 ٠

 ةلباقمو تايحرسملا ةدهاشمل ةديدع صرف ةساردلا مايأ يف ميول ناك
 2 0 00 92 6 هن فلو ا ا ايع 0 0 7 0 0-7

 انيح ندنل نم تّبره يتلا كلت ةصاخبو « ةلاوجلا ةيليثمتلا قرفلا ضعب
 يه ارك « َةْيِلَحَم ةّيِحَرسم قرف ةدلبلا يف ناك هنأ ىلع . نوعاطلا ُءابَو ٌرشتنا ل يع ا كس ع يه سو ع عدس سكس 0 سه لع ات“ ىلا ع ست

 يو هل سك فر ه وص | ىس 5 2-5 3 ءاسوس
 لفتحت دروفتارتس ةدلب تناك دقلو . ةريغصلا ندملا نيب ريثك يف مويا لاحلا

 سا مه ع 8. .6 0 هج ا ا هَ

 هم . تاّيِحَرْنَملا ضرع رلافتحإلا يف ةّيِحرْسَملا قرفلا ٌةلراشتف ةّصاخ ٍداْعَأب

 . سردها نه صالّخلاب اًديعس ب ىلإ

 ءه س”وعو ري 0 نت 1 7 أ »م هم -5 2

 بح هسفن يف تّرذب دف ريبسكيش اهشاع يلا ةلوفطلا ردح نأ َوليَيَو

 1 00 ص يقم را ةعسر ها مل ريع 30 20 2010-2 20-0
 ىلإ لقتنا نيح اعئار اقتفت قتفتي نأ هل ٌردق يذلا بحلا وهو . حرسملا

 نيتي 0 مدع ه ملا ل ما عوي 3 1 مام

 ةنبا جوزت هرمع نم ةرشع ةعساتلا يف لازَي ال ريبسكيش ناك نيحَو
 0س اساس ىلع هلع ص م 85 0 .٠ م

 , ّيدِلاو مم ةسورعو وه ماقأو . ياوتاه نآ اهمسا تاوئسب ُهَرْبْكَت عرازم
 2 "دل

27 #2 5 1 5 

 .ٍنامَّزلا كلذ يف ةّداعلا تناك ايك

 ريبسكيش َلْبَق ام حَرْم





 كلي ىلوألا ءهتاونس يف ٌهتشيعَم بيكي ريسكيش ناك فيك فعن ال
 ال11 تدم تققلا دنت يع ول اقوا قيمابأ دعاست ناك لعل راس <” عال

 ٍتاحّلَطُصُملا َنِم ديدَعلا طاقتلا ىلع ةَدعاس امم ماحُم ٍبَتْكَم يف َلِمَع ُهنأ
 9 ماا ادع ع هر 5 2 ا د دما 5 07 8 8

 ٌهتنبا « لافُطأ ةثالث تقولا اذه يف هل دلو . ِهِتاَيِحَرْسَم يف ةثوثبملا ةيزوناقلا
 2 5 58 1 3 كنوع 59

 .تودوح اهأيسا تنبوي٠ تنماه هايسا 22 مث « انازوس

 دم ميس ل ا ل 3 0 ص 2 - 05 -

 هقافر نِم نيرخآ عم َةلَرتشا هنآ ودّبيو .اشئاط اًعِفَدنُم ىتف ريبْسكيش ناك
 هو 52 2 3 هةر .٠ هك 027

 كلرتشا دقو .نيرح الا كالما ىلإ للستلا لثم . ةينايبص لاعا يِ

 ١ ه2 65 3 5 5 2 2 2 'ْ 1 2-2
 كلذ هدا لقو . موقلا ٍتاداس نم ليس ةقيدح نم رولا و

13 

 ه2 2 ا 0 د د ' وص لس لمس لع نس
 وهرصق ةباوب ىلع اموي دحو هنا هجابه يف دارو 2< ن

110000 



 0 د | سرس . ةَعِنقم رظاقْلأب هل ضّرعتت برغش ةعوطللا

 .ةعوظمملا كقاكأ

 16 ب ا ا 0 0 ل 5 7

 ال1 در وفتارتس تحبصا نا كلت ةشئاطلا هتافرصت ةجيتن نم ناك

 ةااال وع هن 2131-2 2 0 هر 5

 )"0 اه هتجوُر اكرات ء ندنل ىلإ لَحتراف .مهيف ّشّْيَعلا هْيَلَع ْْحْسَي

 000007 ليوسف از ماع وهو ءاددمحاب ماعلا يف َكِلُذ َثَدَح

 ٠ قرقلا كلي ىدخإ مم لحترإدَق ميو َلَعَلَو . ةّيِحَرْسَملا قرا َنِم ُديِدَعلا
 م هل 0



 ديت يروسا 557 ةيهرلا ءادقس دانس ع

 دم ركل كارا كفاك دلت .رمألا ةيادي يف اًدج *”2ظش* 94

 ةمل تلا 21 0 2و

 ليسَ ]هئايَحأ صْخَب لات الو . تاباّوَبَو راوسأ ةتاذ َنَدْنَل ةَئيِدَم تناك

 001 > (دلا تبازي لو كيكدلا نعم تعقل ا كا

 5 ل كيش تك رحلاو .جيِجّضلاب هلم ةنيدم "تناك اك . تيجّبُشي كا
80 

 مهعئاضت 0 اح مهو ةقيضلا اهيقَأ يف َنيعئابلا طا 0



 هبف تح 2 نا ك1 6ث هم ملا - 6 3 و 2-0 8 3 0

 ةستتولا ميظع تت ناكم ةدايعلا رود ضعب يف ةحاسلا تناكو
 هَ

 لاغألا ثيداحأ اولدابتيل راَجتلاو نوبوهوملا نورخاّسلاو نوي رّصَعلا ُلاِجّرلا لاخلا ثيداحأ ارقي ا .

 . ليواقألا يف اوضوخَيَو



 ىلع ُراَجْشلا َنّبْقَأ . ْنْوَل لك نِم رلاغألاب ةطِشات ندْنك ُةئيدَم "تاك
 ٍنْفُس ىلع مئاضتلا َنولِيْحَي « ٍةَديِدَع ةيبوروأ نادْلُ مم ةَيِراجَتلا تالدابُملا
 ةربعت « ماحوزإلا ديد اًرْهَت زميتلا تاكو .رّميتلا ٍرْهَن َرْبَع ندْنَل ىلإ لِصت

 ين ٌمَكارَتَك تايافثلا تناك ْدَقَف . اًباهَذَو ةئيج باكرا ُبِكارَمَو ٌبراوقلا

 .رَْثلا ةطياوب لاقتنإلا َنولْصَمُي 'ساّلا تاب ثْيَحِب « هئيدَملا عروش
 ىدحإ اذ ناك .َنَدْنَ ٌرثج َوُه ردحاو رْثج ُرْيَغ ِرْهَللا َقْرَف نكي مَ

 ٍتْحَت نم َرْيَْت ْنَأ هبِراوَقلا ناكمإب ناكو . َةَرَطْنَق َنيِرْشِعَو ةّماعو َنيِرْشِعَو
 ادي شبا امقاق ناك ةمودملا تاراثثلاو ةيضالا هايملا طع دول ع رتسلا

 .نيكاكدلاَو ةيلاعلا تويّبلاب هْيناج الك يف ٌمِحَدْرَي ٌعراش ُهّنأك ٌرْيجلا

 . نِم ةّيزبَم « ةّدِع رتاقَبط تاذ تويب يف نوشيعي َنَدْنَل ْناَكَس َناكَو

 ةَميَصلا عٍراوشلا تدب ًةئئان ْمِهِتويُب نم ايلُعلا تاقّّطلا اولَعَجَو . نيطو وسخ
 هلع صنف ا نود ةَفِصالَتُم ةّيبشَحلا فن تويُبلا تدَبَو « ةَمتاق

 يف ُهثمْحَي ناك اك « اًعيرَس اًيَسَفَت نوعاطلا ضَرَم ىّنَقَتَي نأ اًبيرَغ نك
 . اًعماو اًعويش سانا نيب يردجلا ضّرَم عيشي ْنأَو ماع كك _ عقاولا

 انق نم كاملا ْبَلُجُي .ةّماعلا َةّحَّصلا لئاسو "نع اًكْيَس نوف ِرْعَي اونوكي ْمَل

 ءاضإلا تناك . ثولتلا نم الاكشأ يوت ْدَق ِرْثِب نم ْوَأ « ِرْهَّنلاِب ٍةَلِصّنُم
 ضب يف الإ ٠ ةميِنُمَك عراوتلا اَمأَع ءعوشلا ىلع ُدِيَتعَت وبلاغلا يف
 َفِرْعَو .لزانَملا دَحأ جراح اًقلَعُم ضيعَض جاريم ىرُي ُثْيَح نكامألا

 َضْرَألا نوُطَعُي اوناكف ءارَقَفلا تويب يف ام « ءاينْغَأْلا توبي يف ُداَجَكلا
 1-0 7 5 م

 . لسالا قارواب

١” 





 * بيلي . ةرخاف ايان تامزلا كلذ اف قوم مْوَقلا هيلعو البلا تاك

 0 ةّرادصلا 1 وسجل اعضدلم فض اوي ل مهن لَجَرلا

 ا رطتحلا ىلإ لت ةَقْيَ يمَو , ٍريرَلا وأ ةتفَتل وأ لمخُملا

 ولاطنبلا نيا ندع عمو ٍصيمَق قو َُسَبلَو + تاورألا ةّعاز ٍةَطِرْشَأِب

 . نّيَذِجفلا َدْنِع اًعْيَضَو اًريصق 00 رلاورسلا قوق سبل ِنطَبَملا ضي رعلا
 3 ناوُلألا ىِه اذ اًنيمت اًيصق ادله دينك قدح لع مهنم لَجَرلا ٍُعي و

 ُهَقِيرط د ا يرضَعلا قينألا "باشا ةروص لِمَتْكَتَ

 . ريبسكيش جوسم روضحل

١ 



 هيدا انف درك يركك ررحلا 0 0 ةّضيرع ةيلاع

 ا ل راطإب هيأ د ثيحب ءارولا نم م دج 00 ا 00

 0 3 ءاسّنلا مد 3 ثبازيلإ ا "ترهتشا

 ما ري رحلاو ٍسّفَمدلاَو ركختلا نِم ْتَعِْنَص ادم . لاجّرلا باي نع

 قوَط قْوَف ٍرضَخلا ةَقيَض ةليوط ةَروْنت سلو . تارهْؤَجُملاَو ٍفراخرلاب

 . نّيكرَولا قْوَف مسجلاب طيحُي ضيع

 ييَطَعَت قريثك ةنيزو « ضيرغ 7 تاذ « اًدج ةّقينأ ةينكألا ركتاكو

 . ٍةَط رش ًتاَذَو 00 اناا إل بك دقو و ةيدتملا

 وأ نيرا ىلإ ْلِصَي ةادر نوبي .اَهرَت لَكَ اًبث ُراَجّتلا ُْسْبْنَيَو
 061 1 0 هامل ا 0 ةليرطا» 0 ها

 وأ بفوصلا نم مهبايُت عنصتو . م 00 ةءابعو « نيتبكرل اخ ىف دصتو . يي
 2 ىلا هاش - رودس عر سرت ا لى سلا ىلع

 12 12 را ةةامانصف يسن ةاو ل ليل معانلا ريغ
 0 003000 هَ ةاببلا# 7

 8 و : ٍدلِجلاَو بْنَقلا نِم اهُبايِث عنصتو « مازحب هِطَسَو دنع اًدودشم نيَتبكَرلا ىلإ

 . ةّيهاز ٍرْيَغ ناولأب يفوُصلاَو



 رلاصتا لالخ 80 حرسمل ا ةلافتا لداع نم ةنيشكش نا
 ٍموسُر ْنِم ُهارَت ام نكل . اهلك ءايزألا هذه َفَرَع « يِكلَملا ٍرْضَقلاب َنيلْثمُملا 03 6 3 / 2 37 اا ١ عع 8_0 2 8 ل

 هتايحرسمو هرعشب لاغشنإلا كادش ناك دفلا ةيداع م يحوي ُهَل

 ”م رلا اب اا ل
2-9 

 ه0 مم

 ء اطَقَق حراسَم َةّنالَث « اهّيلِإ ريبشسكيش لوصُو دنع ء نَدْنَل يف ناك



 ةّيحاضلا ِق (نيدوك يذ) 1 ناسا 0 يذ) « حرسملا» يع

 برق رثيتلا نكن : نِم ةّيبونجلا ةفضلا دنع زور شر هد ولادي .. ةيلاكلا

 ضرع يا ةقيدح» يف يرجي تاكو . (تدراج ريب) «بابدلا ةقيدحو

 اهُعَتْمَت ليمالَسب بابدلا طبر ضرَعلا كلذ يف . نآ يف اًدلج ءَِِشَو يِشْحَو
 دَعُت يلا ةسرّشلا ةسارجلا ببالك ْنِم ٌدَدَع اهْيَلَع تلقي َمُك « داعتبالا ّنِم
 ْنَأ َدْعَب ببالكلا ْعَّرْضَمب ًةّداع ٌةَكَرْعَملا يِهّتْنتَو . ةّياغلا هذهِل اًصيّصخ

 َريدَهلا َنَأ ودّْبَيَو .اهيوصخ ىلَع اهضاضِقْلا ةَلَصاوُم يف َةَلاسَب 'ترَأ ادق نوكت
 نيدِهاشُملا جايِهو بالكلا حابُتو بابدلا خارص "نع جني ناك يذلا
 ..تاكملا ةفللذ "ني اًيرق ناك ةتكم إف ربت كش ”باضُي نكي مل لعاطفألا

 نم نْيتيِحَرْسَم يف اهّيلِإ ريشي وهه ٠ ةّيِشْحَولا ةضايّرلا كلي دّهاش ُهّنأ دب الو مهثكو اعو
20-00-07 

 ْدَعَل» : «ثبكام» 5 لوَقَي . «سماخلا يرتهدو «ثبكام» : هتايج رسم

 1 وعام :ةِدلا نعش اكل يكلي يطا كلت وتر لإ كد

 ةبالكر 5 ةسارحلا بالك هك « سيماخلا يره » فو نب ةكرعتلل
 9 مما سيم 20 32 3 وسر

 حافتلا قِحَسْني 1 اهسوؤر قحسنتف « يسور بد مق يف يمترت « ةّيبغ



 اذإ الإ « َنيِحّرَشمُم َنيِلاْحُم ىلإ ٌمهَترظن َنيلْئمُلا ىلإ َنوُظْنَي 'سانلا ناك
 ةَكِلملا . مِيئامِح يفَو ءالّبتلا دَحَأ ةياعر ْتْحَن َنولَمْحَي َنولْتمُملا كئلوأ ناك
 نوُيزيدلا نوتمزتملا اًمَأ .َنيِلْثمُملا ءالؤه نم اًقيرَق ىعرَت تنتاك اهّسْفَت ثيازيلإ

 مهعْسُو يف ام ّلُك َنولَمْحَيَو « َةَأَطَحَو اًرارشأ َنيلّثَمُملا نوري اوناكف
 اًَضِيَأ اوناك ءايرثألا ةّئيدَملا ٌراَجُت . ليثمّتلا نِم ْمِهِعْنَمَم مهجاعلإل
 . اًنايْحَأ نيدهاشُملا ٌروهْمُج ادبي يلا ةظاظقلا لع َنوَجََيَو ؛ هوتي

 « ةنيدّملا نع اًديعب « ٍرهنلا يبونج "تَرَهَدْزاَو حراسُملا تمي تَميِقأ ْدَقَق اذ

 ييبازيلإلا ٍدّهَعلا روهْمُج عَم اَديدَش اًوُمن اهُتييْعَش ْتَمَنَو

 ُهّنِإ لاقي . 50508 حّرنصلا يف كيش قبح ةيادب "نع ىو

 ريكذت ىلإ َلّوَحَت ُهّنإو ءحّرْسَملا َداَوُر صْخَت يتلا دايجلاب يِّتَْي ُهَئابَح أدب

  .مهراوْدَأ ديعاومب َنيلّثمُملا

 أدب ام ناعم نأ نقلا لِ ملت انك « ةَحيِحَص ٌرْيغ ةياورلا ورذه َّلَعَل

 ماعلا يف َحَّبْضَأ دق ناكَو .تاّيِحَرْسَملا سِبَتقَيَو بسكَيَو ليثمكلاب موي

 َةَقادَص ًاشنأ تْقَولا اذه فو . نيلْربْماشَت دزوللا قيرق يف اًقورْعَم اًوضَُع 0

 ديك َسّمأ يذلا نأ هْرَوذإ ام « نيروهشملا َنيِلْئمملا َّنِم نينا مم

 ماعلا يف تربّئاك ةوخأو دوش َسّسأ ْدَقَل .جبزوب دّرْشترو 2 ضّتلاد

 (بابدلا ةقيدحو» نع ٍديِعَب ريغ «٠ رتل يبونَج (« بولج م حرسم» ١١8

 َنيلْثمملا نِم ُدَدَعَو َوُه « عورشملا اذه يف ريبسكيش مُهْسأَو . ةعيظفلا

 . هَاَيِحَرْسَم ُرتْكَأ تلم رحرسملا اذه ينو .نيروهشَملا

 مِهراوُذَأب َنيِلْثمُملا رك ذي يحرْسَملا هلمع ةيادب يف ريبسكيش
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 اك . مويلا انحّرسُم نع اهلتحما ةةياررلالا حّرسملا ناك

 لاك روينا ني اينو . عالطألا نعم وأ ريدم « نود 5

 يع الإ ل ءاقل مق كا فتان ٍ حرسملا

 ص مِهِيِمْحَت دق ةقوقسم فرش مهل رك البجا نوعفات نينا نوال

٠ 



 لل

 ىلع اي دعاقم ىلع نرد ناّيّشلا 0 د سقطلا و تاع

 ورم 5

 حرسملا َنِم م اوجرخ ةّيِحَرْسَملا ْمُهْيِجْعَت م هن حرشملا ةبشخ

 .كابثإ انتا ىلتملا كنب امِم َنيَجاَض



 س7

3 ١ 
 ؟ 1 ١

 " 2 تييلوجو ويمور

 ٍتّحيزأ اذاف . ةّيلخاد ةقّرغ بجحت ةراتس حرْسملا رْدَص يف ناك - 2000 22 0 0-00 0000-7 1-2
 وأ ةنومدُردل اَعَدَحَم وأ تييلوجل اًحيرض ةقرغلا كلت مادختسا نكمأ ةراتسلا ا 1 8 2ك 2 ب ص 32 توك 800 نبع ع دس ا /

 50 كا 1 هعوا كم6

 . دهشملا ةعيبط بلطتت امبسَح وأ ها ةنازنز

 3 5 و - يو هع مع 212
 ىلإ ٍلوصولل ويمور اهيلإ قلستي ةفرس حلصي يولع قباط كلذ قوقو

 رمال را ل ال لا 27 ل لا
 ملستسيل يلاثلا درشتر اهنم لطي يلا ةعلقلل اروس حلصي اك ؛ تييلوج

00 

 تثبايف ةاتفان كلإذت" 12790: قتلا لإ حالا ف تققاولا كاوريتإوب قرتما

 اورترول اهيببَح مم بروتل اكيبجلا اهي للتت١ كولياش

7 



 اَنايْحَأَو « ةّيِحَرنَسلا دهاشملا تال نم َليلَلا الإ ٌحَرْسَصلا رمي مَ
 دعاس نقو .. ةعئارو ةرياف تناك َنيلثمملا ةبايث نأ مم : انا ارح ايدظطاخ

 ىلإ راذتعالاب ادم ( ةّيوارلا مويا ايتن ذأ او «سروكلا»

 : ةلئاق روهّمّجلا

 ؟ ةعساولا اسْنَرَف نيدايم باعيدْسا ىلع
 مك ىلا < ع 00 .ة ا" سور هاش
 9 : شخ 1| 2 ملأ اذه ف 0 7 لهو

 ؟ تزريكتسا يف دك تهل تاجا عا عفوا
27 



 ةّقفرب اهتيَب دنيلازور ةَلَطَبلا ٌرِداغُت «ولاثيلا ليس ىلع « ىوْهت اك يتق . نامي وأ اهشملا رناكم "نَع روهنجلِل حِصْقي ريشككيش ذاك ام اريثكو
 . ةورطتملا ايليس ُدِللو شيعي هثْيَح باخلا ىلإ بهَيَو «ايليس اهقيدَص

 «. نوْرآ ةباغ يِح ورذه» : يراعلا َحَرْسَصلا اهِلوخُد َدْنِع دنيلازور لوقت
 «.نِوُرآ ةَباغ يف «اَّذإ ءَّنآلا انأ» : ايليس ُبيجتف

 كا يو لو ميدتلا يف ةوهنج مينكيش يا
 لع نوريلتملا يتتلَي ٠ ءرضبق .ولوب جلست قلقا ٌدَهْشَملا هيف ٌدَتَي يذلا

 ”شاقن ٌمُهَنَْب رودي . ستورب ناتسُب يف « ٍرْجْفلا جالبنا سد
 قرد ةَطْقنَو « قرش قيقّدلا  عِقؤملا 0

 نب حسم جييالأ : قْرشلا هلام
 حشوت يل ةيدامرلا ظويخلا كلت .

 .راهتلا لسر يه هلا

 .رْجَقلا جالبلا َلْيُق ُمِنَي دهشَملا نأ كلذ فِشْكي
 3 ةيراع )700700 ( يعرب دا يعد ملل نكمي فيك

 اوقَي ريل كِلَملا ىلإ ميت ؟ةّيتاع ةَمِصاعِب « راهنلا حَّضَو
 ! ينصعا 85-5 ! اًبويَه حاير اي قّرَمَت
 0 فريح دو هرم عاب 2 م تارا ع ِط يع 0
 فرغت ىتح قفدت نافوطلا اهيا ايو « يمود ريصاعالا اهتيا بتناو

 34 .. جاربألا

 ركلئاشحا ي ام لك ٌَتامسلا اهتيأ يجرخأ قيقا د 00 0 م76

 ! اًراطْمَأ يّبُّصو! اًران يئْفْنَأ ! دوعُرلا ميزه ْنِم
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 ”ساّتلا هيف ُلّثهُي اًفيحُم اًرْصَع ناك ْلَب ء اًيساق اًنِشَح اًَرْصَع َكِلَذ ناك
2 2 

 ٍشُيَو ءبَعْلَملا ضْرَأ ين مُهَمامُأ ْقَّرَمَت بالكلاو ناريثلاو ةبيدلا ةدَهاْشَمِل 5 + ضر 2 ع 01 2
 ع 8

 يف هلام هكاردلاو ةيلفلمتلا ا هحارعال وأ وغض ةقرسو ل
 يتاحاّسلا يف تامادعالا تتاكو .ةلحوم ةرغو ةداع "تلا



 ٌفونُص َنيِداَتْمُم ساَتلا ناك . رجلا لَحالَم َدْنِع داَتْوُأ "قْرَك قلعت 0

 عب لا كلور كزتلاو دنذلا كني اعلا

 . ةعئارلا ريبسكيش تاّيِح َرْسَم ةّصاخبَو + رّضَعلا

 ٌرودَيَو ؛ نونجلاو لتقلاو ماقتنإلا َلْوَح تلاه َةَّيِحَرْنَم ٌعوضْوَم ٌرودَي
 تالا تالا وكلاب عنو ف لقفل لوح اًضْنأ تينعافا وضم
 قةروصب ةنومدزِد ُهَتَجْوَر ْجْوّرلا 03 يطع ةّيِح رسم قو +٠ تافوؤشملا

 َِيِحَرْسَم يفو + تْوَملاو نونُجلا هَّضِق ريل كلملا ْةَيِحَرَْم يوَُبَو ؛ هيِْحَو
 ويتوطنأ ةَيِحَرَس قو + يواسي ين ويحل وعو وسور

 هع يعد

 .اهسفت ةّلَطَبلا لقت ةرتابويلكو
 م ساكنا

 تارحاسلا ُدَهْشَم - ككام



 - 3 كه نك ىف وع 0,

 ءامشلا فس ىلع موقت تاَِحَرَْسلا "كلي نأ هلع كلذ ني ودّي
 2 03 22 0 ىف لك و. الو ع
 بح نِم روهمجلل ُهَمدَقت ام ىلإ ةقاضالاب ءاهيف نأ َرْيَغ . طَقَف فنعلاَو

 20 سه سم ع ع 2 8 5 يل ار ا - 2
 ينيبازيلاالا رصعلا لثمت ةرحاس ىفيسومو اعئار ارعش ء يئنعلاو ءامدلا دهاشمل

 د ا ا د دون! حا إعدام و ةصرال ضم »م 2# ساو

 نِم بلطتف . اهطالب يف َحَرْسَّملاَو ىقيسوملا مجشت اهسفن ةكلملا تناك
 ا وم د صس ار 1 دووم فأن ل عفت مهر 1 سيرف 92

 دقو . َدوعلا هبشت هلا ىلع اوف ْرْعَيَو اًيئانغ اًَرْوَد اهتَرضَح يف اوُدَّوُي نأ بابشلا
 0 1 00 5 عمقا ع هعي ادت عم ع صا عام ل #

 ةرضح يب هتايح رسم ىدحإل لوالا ضرعلا َمدَقُي نا اًريخا ريبسكيشل حيتأ
 وب

 نا 2 تت يوم اس . عم دمع ام نع ه0 يّصع

 ةياعرلاب ٠ سميج كِلَملا ٍدَهَع يف . َدْعَب اًميف ُهتقَرِفَو وه يظح مث . ةكلملا

 . ةّيكلملا
 عا ا فم مداح اس 4 ١ 6. 1 فلا | يما نع و

 كلت وج نع ربعت ناغا اهلك ةيديموكلا ريبسكيش تاَيِحَرْسَم فو
 سه ل ل ا َآ ا نا

 2 - 25 0 5 3 ا رع #شدا اه 3

 . ةرحاس قطانم يف اهشاع يتلا هتلوفط تايركذ نِم ريشكيش
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 ئيتيبازيلالا ٌمْضَعلا هيف َعّلَب يذلا تقولا يف نّدنل ىلإ ريبئكيش َلَصَو
 تاخبو .ايتابشإا اذ ءررد ال الوعل قرات 1120 رن تريلا رت عقلا

 مُهْنِم َرهْثشاو ٠ َةْيِرْحَب رتارماخُم ةَلِْلِس اوأدَب "دَق تقلا كِلْذ يف ٌريلكتإلا

 شواق ىلع ِةّيِرْحََب ٍةَراغب كيرذ ّماق ْدَقَو . كيرذو يلارو زنكوه ُّلْثِم كاجر
 اك ,ادايرألا عل مرد يلا مهِتِزاْحَمَو نابسإلا نفس نر ةيفعلا حو

 520 هارمو ت 6 : هل 3 3 3

 َرْصَع 'تادَب ارتلكنإ نأ ادّبو . ١68 ماعلا يف ُهسْفَن ادامرألا لوطسأ رمد
 0 0 2 دهغ سلا ماع 7 . 9
 يوق روعش ةماعلا بولق يق ىمانتي نا « اذا ء« بجع الف . ىربك تاحاجن

 . ةّييطولا ةّرعلا

-. 



 رييتسكيش نام يف رلاجّرلا ءاَظُع ُضْعَي
 وا ,(ا5ظال -هالس) شنوج نب

 0 راد د0 د اجدع ةفك
 اهَضرَع يلا هجازم يف مرملا يحرم
 . 6١ه ماعلا ف « ةراتسلا رحوسم» ىلع

 .(1650-16955) كيرذ نيلي ريسلا

 راتْمإ . ماعلا َلْوَح ٌرِحْبُي يزيلكنإ وأ
 . ةَراهَملاَو ةعاجّشلاب

 ناك .(1١-١1518هه1:) يللار راو ريسلا

 0 هدا يس 5

 ىدحإ جورت مث .فثيازيلإ ةكلملا بيبَح
 ف هسا تلق فقع ب عند 5000
 يف ٌهتَجْوَرَو وه ةكلملا هتَمرَف . اهتافيصَو

 6 هع 3

 تقنع رجب نك

 يرام َجقَرَت .اينابْسإ ُكِلَم . يناثلا بيليف
 هر اارخوع

 تيفوت نيدو م ثنارلإ دكلملا خنأ رودويت
 عقم تأ ير اة ماعلا يف يرام

 نأ قلك هني لواح , نسحأ ةكلوي كنار

 ريهتلا ءادامزألا لوما تكل يات وا
 ةهروب ايضآ هئيثلا ءذوا هدأ يذلا

 ارك



 وذو

 ةّياتكب هِئاَضْرِإ يف َعَرَشَو َكلاذ َةّيَطَولا َّرعلا روعشب ريبكيش سَحَأ
 رحاب. تاضنسلا هو تنزع نأ تاكو فرش وكيع ثا

 نور غلاما رمايأ ني اي ميظَعلا ييبازيلإلا ٍرْضَعلا َتاّيِفْلَحِب ء يفاطملا

 . ثيازيلا دلاو «٠ نسال يي ىَتَحَو

 دور . دكلوفا هندي 5 لع هتحيراتا هكدا ا كنع دمع

 يلا ةّيخيراَتلا قئاقحلاب ءا1هم ماعلا يف َرِشْن يذّلا ء ْفّلوُملا كِلْذ

 .ليوحت نم « ةقئافلا َةّيرْتَشلا هيوم ٠ َنّكَمَت ريبسكيش نكل . اهبل جاَتْحَي
 نايك و ا مسكس م رعئاد ٍرْعِش ىلإ م ةقاحلا مّداملا َكْلِت

 . ةايحلاب صضيان

 نماتلا يره
 تيازيلإ .ةكلملا دلاو



 انتا ديار و ةكفارلا ةّيِرْعَشلا داحس ىلإ ةفاضإلاب هنيتكيف بك

 ةتايدديموكلا وه ٍتاّيِجَرْسَملا َنِم اًنلاث اَكْوَن ٠ ثبك امو تلماه اهنم قل

 . ةرشع ةيناَثلا ةّليَللا و ىوهت (ك ّلْثِم ةّيفطاعلا

 ملاع لحشت مل ةأرتلاو, ليمتلاي ةلراغي ةواسلا رصتعلا نكي مل امو

 ماعلا يف يناثلا لزاش مم ةّيكلملا َةَدْوَع َدْمَب الإ ّيِحَرْنَملا ليث
 ٍرْضَعلا ٌروهْمُج تاكو . ةيئاسللا ناوذألاب نوموك تاينفلا تاك كف ا عىدحا

 ف 0 ةقرافملاو : ا كا ملا ٍدِهاشَمِب يس اولا 52 .6

 ايز يف يف ٍرْكَلا ىلإ ةّيحّرسملا ”ثادُأ ِهيضَتْقَت 2 قرم رودي موي ىتف َةَيْوُ

 . ةّيديموكلا اّيِحَرْسَملا َنِم ٍديدَعلا يف ُثدْحَي امك « ِلُجَر
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 لالخ ف ,َمَدَك ٌهنإف , هدَجَم جو اد ماعلا 2 ريسكسم ْعْلَي

 نيل ايم بك . الِهَذُم اًجاتن ١ َنَدْنَل يف اهاضق يتلا َهَنَس ني رشعلاو عرألا

 ةلرعش رغش ةعوطقم نيو يو ١ نيبو نييعَصق نيئدبصقو « هجر

 هاوار كو

 نايل علك كلذ وبناج ىلإ + فاكو . ىرخا ديانمتو ١ ةتانع

 حسم » قارتحا دعي « زريارف كاللبو حرسم 3 َ « بولج رحرسم» قرادإ

 . « بولج
 سها

 نع تاونس دعا دنت ؟ ١517 ماعلا يف «بولُج حّرْتَم» قيرَح َتَدَح

 ض 5 110 2-5 0 1 ع

 . هتياعرب ريبسكيش ةقرف هلومشو ٍشرعلا ىلع سميج كلَملا سولج

 ٍتاَيِحَرْسَم رخآ « نياثلا يرن ةيح رسم يف حرسملا عِف ًعِفادَم كا دقق

 أ 2 تما يس ٍمَدَقَمِب اناديإ ١ ةحيراتا ييكيف

 تاك نت ا يضحت م د تلعَتْشاف م قا عفادملا

 عام < ا

 نر 0 8 5 7-2 ا ٠ قيرحلا





 م رك ل همام سا 6+ د تذيق 6. 5 -

 . دعاقتي نا هيلع نا « هرمع نم نيسمخلا يف َوُهَو «رييسكيش ىار

 2 7 _ 5 5 0 عار 2

 سوم نادر هع 7007-2 هذ هر دع 5 5 5 556 .٠ 3

 هترْمَأ لع معنأو « اًريثك الام هيلع تّرَد دك َةَعئاَرلا ريبسكيش ُلاْغَأ "تتاك

 ل 0 ما تام كي نت وسم ىلا هاج 0 .

 كِلذ يف تام دقق لمتكت مل ةّرَسَملا نأ َرْيَغ . ةلابتلا راعشب 54 ماعلا يف

 تاه ماعلا

 انك



 . ف
 ام

00 7 5 

 , يتحلل نكللملاز سباب ودلال 1697 ماعلا يف رسبت ىرتشا
 ناكر يفت ف ىركلا 5 ةلثأ ىرتشا [5 .دروفئارتس لزانم (تفأ تاكو

 قابلا ةَمْحَر نم تل هَل حيتأ اًنك دروفثارتثس ىلع هدي نينسلا "كلي لاوَط
 يناغألاو , عيدبلا ٍرْغشلاب ةلفاخلا ةفضافلا حم بح نأ هدير, نتن يف

 ا ٍرخآ ىلإ ( سيلك وعن ِق حاتري نأ ا َنآ دن 2 2 ةرحاسلا

 انذي



 ا 2 0 5 مح س8 . 26 7 - 2 ٠ ضع“ يخل

 يف هنوروزي اوناكو « نادنل ي هئاقدصاب لاصتا ىلع ريبسكيش يِقَب
 2 - 2 هاش يلام ه6 8 سلا يمس ميشال ا م

 ناكو .نسنوج نيو نتيرد ميلو هاقيدص ةرم تاذ هراز .«سيليوين»

 لس © لس زل ل م 3 هه 03 5 ال هامه 6 - 4

 موي تامو « ىمحب ريبسكيش بيصأ ءاقللا َدْعَب نكلو .اًحِرَم اَوُلُح اقل
 م ىلع ل . هه م20 < نمي ن - ل 5 78 8 2 .٠

 .نفدو 1١51١. ماع نم (ليربا) ناسين نم نيرشعلاو ثلاثلا يف « ءاثالثلا
 3 5 ماس 0 ا وه 5 يل .٠ ةسواع اس جرس

 : يلاي ام هحيرض ىلع شقنو .اريغص اهفرع يتلا ةسينكلا يف نْيَمْوَي دعب

2 5 
 « ْحِلاَصلا قيدّصلا اهبأ

 هَ 2 مربى من

 ! حيرضلا اذه بارت شنت ال
2 1 

 « قراججلا ورثه ىلَع ظِفاحُي نم ُكلَرابُم
 كر رب مه ير هيب ةرر
 ! يماظع ُكلرَحُي نم نوعُلمَو

 2 0 رس دن و نهال رب عج زر

 ! كلذ دَحا ٌّلَعْفَي ملَو

 ال. 6 قمم 5 ِِ م يمي كان م.

 يِفصن لاثمت نم فل أتي « ريبسكيشل ليرف بصن اضيأ ةسينكلا كلت يف
 « 2# يقرر م62 27 م 300 1 هم 0 8 3 5 3

 نا مهي هناكو رعاشلا ودبيو . ماخر ةدمعاو ةرطنق يذ بارحِم يف رعاشلل
 م 02 0 0 7 .٠ .٠ وج 8 ظفر

 : وبصنلا لفسا يف شقنو .دلاخلا ورعش نم ائيش هتشيرب بتكُي
 يبصر اس 86 ههرس

 ؟ ةلجعلا مل «ءرباعلا اهيأ لّهمت
 د. ضرع ين عيمس عدسم 2# ها 2 ا
 .ناكملا اذه دساحلا توملا هنكسأ ْنَم مسا رفا

 0 مى ل 5 5 8

 . قلاتملا عبطلا هتومي تام يذلا ريبسكيش هن
 2 عه 22 - 5 2-6 5 . 5 . .٠

 ١ نمثي ردقت ال حيرضلا اذهل ةنيز ريبسكيش مسا يف
 و
 :اَديَع هل ليصألا "نملا نع لَمَج بك اذ زك يف هنأل

 ل
 004 ع د كرم هم اس هاما هى هضم لا لل

 هليمرو هقيدَص اهلاق يتلا ةملكلا هِتْوُم دعب ريبسكيش يف ليق ام ريخخ ّلَعَلَو
 هس لا 2 5 ضصاامو ل 0 .٠

 هرصع ناسل نكي ملد» : اهيفو « نسنوج ني « تايحرسملا ةباتك يف
 نعام

 ! ةقداص ةَمِلك ْنِم اهل اي «! روصُعلا لك ناسل ْلَب « ْبْسَحَف
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 عاقْضَأ َةَعَبْر ءءء اماسو
0 
١ 

- 

 انأآلا هيكل: اجلا# . ضْرألا سد نصا رب ري

 َدِلَو ل ةدلبلا اؤروزيل كارتمولكلا

 َءلاَْهَو .ُةاركذِل الالجإ ءايف
 ءاهيف ىشَم يلا عراوشلا َنوَدِهاشُي
 يف تناك اك ُلاَرَم ال يتلا َيْيَألاَو

 ءبَحَأ يلا َقْئادَحلاو . ِدْهَع
 ء طيحُملا َفيّرلاَو ةبيرقلا ىرُقلاَو
 . نامّزلا َكِلذ َذْنُم اريك ريت مل يلا

 اهَنَرَع يتلا دوفئارتنم نأ ىلع

 ىَتَح « تناك اهنأ ّمَم .َمْوَيلا ْيَلَع
 ٍيبِناَج ىلَع اًقوس « ِنامّزلا كلذ يف
 . ةّيمحألا نم ريبك
 . ةمس يىفْلألا ء ةلاذنا « نوزواجتي

 فاعضأ َةَرَشَع اهُناَكَسَف َّمْوَيلا اَمَآ

 , دّدعلا َكِلْذ

 ارارارا /

5-5 

11/00 

 ا

2 

 شاغابة١

. 111 



 هد تعج 2 يف ا هر 0 8 ِ
 َموَيلا وهو .ريبسكيش هيف َدِلَو يذلا َلِزَنَملا (ىلعا ىلإ) ةروّصلا يرت

 2 - م 6-0-2 3 . نا وسال 6 2 28 ع

 رلزانملا َنِم ةلصتم ةلسلس نِم اًتْرَج ناك دَمَلَف ىضَم اهف امأ ءدرفنم لزنم
 - ه0 - 0 هر ل هسه رع 3 2

 لاري ال هنإف َنينسلا َرْبَع لزتَملا ىلع تلخذأ تارييغت نأ عمو . تيناوَحلاَو

 و
 2-2 0 0 ملا 5

 2 0-2 ا مع .الصا هيلع ناك ام دعت دح ىلا هشد

 ةقرغ قوق عمت يلو ١ (نيمّيلا ىلإ) ةرِهاظلا مْوْنلا ةقرغ اَمَأ ا ناو

 زارطلا نِم ثاثآب 'تَدّوُر دَقَو .ريبسكيش اهيف َدِلَو يتلا اهنإف ء لابقتسإلا
 هاش 5 0 5 ع قعر < 529

 .رصعلا كلذ يف ثاثألا هيلع ناك يذلا
١ 



 .ريشكيش َحيرَض ةلباقتلا ةحفُصلا ىف ٌرهْطت ين ةسبنكلامُض
 ضي يذلا يِوَعَّرلا ٌلجّسلا ةّسينكلا َكْلَج 5 و قدير راو تملا ني

 هم

 ع لي تأ تل عمم 5 د فال# مع

 ا 2 0 0 سات ريشسكش 6 ًِّ 1 ا 1
 َكِلْذ ىلإ ُدوعَي ذيمالّتلا ٍدعاقَم ْنِم اَدَعْقَم ىرت هِيَدالو ناكم قو . كِلْذ
 . خيراتلا

 ثلا ِنْرَقلا ةّياهز يف "تَسّسأ « اهنََبس يلا كْلتْوَأ '؛ هنت رطل
 . 6٠ه ماعلا يف سداّسلا دْرَوْذِإ كلَملا اهسيسأت ةاعا 2 َْشَع

 010 "كالت

 نال ||





 ياوتاه نا ُلِزْنَم

 ةتم ةلاذتا اهُرْمُع ناك .1681 ماعلا يف ريبْسِكيش ياوتاه نآ ْتَحّوَرَ

 اروح ثم ىلا يرتوك دلع او اهجايو نك تكف دقو قاع نيرا
 نم مَدْقَألا بناخلا خيرات ُدوعَي .دروفتارتم ْنِم دبْرَعلا ىلإ نيرثموليكلا
 ميلا لِما يف ُهُدِجَن يدلل ثانألا ٌرتْكَأو ٠ َرسَع سياخلا ِنَْلا ىلإ اهم

 ل 00 ل 2 ا 0 6-3 هم 8 2 202
 . ( لمسا ىلا) خبطملا ردصتي زبخلا نرف ودببو .اهترسا صحي ناك



 ندّرأ يرام ُلِزْنَم
 2-5 5-5 7 هر 5 وع رع ل 2 5 تح ' انما

 . نورا يرام رعاشلا ددلاو لرقم نعور هلك تك كارت نجلا تلظفاك

 ذنم ٠ هْيَلَع لَحْدُي َمَلَو ٠ َرْشَع سواّسلا ِنرَقلا ىلإ ُدوعَي ءيِفير ُلِرَْم ّوْهَو
 0 1 0 انف ان 0-2 0-1 8 ه2 3 8. طب ل

 دقو (لفسا ىلإ) لابقتسسإلا ةقرغ ودّبت .ٌليئض ٌرييغَت الإ ءريبسكيش ماّيآ
 و 3-0 9 ع

 . بسانملا تثاثالاب تدور

 :6ه



 لوه لآ لِزَنَم

 رياك لوح نك لرتع ديم *يب ها »ا يي
 ةيقايلا دهاشملا لمع دع

 .َرْشَع سوداّسلا ِنّرَقلا ّنِم دزوفتارتسم

 يدل ةقيحلا نم ةبنابا ان كطيو
 ةَقيدَحلاَو . لرْتَملا َةَرَخَوُم ىلإ يضْقُي
 نِم روسب ةطاحُم ةَرحاَسلا ةَحيِسَفلا

 . اهفارطأ عيمج

 ةّنبا ناكّملا اذه يف شاع

 اه ةةاناووس ورك ريبسكيش

 نوج روت دلا اهُجْوَرَو ء هيلا هينا

 َلقَتلا ريبسكيش توم َدْعَبَو .لوه
 .«سيلُي وين» ىلإ ٍناجْوَرلا

 كك

 روتك ل ! هل ب رك 7

 ةّيوذأ قاقح هيفو . لوه

 اهنا ةهيش ةيط ةريجار
 رباه ها

 كلذ يت لّمعتسي ناك



 ةعساولا رلزنملا ٌةَعاق
 ةأفدم اهردَص يف ودبتو

 .راظنألا تفلت



 2 ها مها رعاس
 . هناتسيو « سيلي وين»

 50 هل 2-5 2 51 5

 توت ةرجش ةقيدحلا مده لو
 و

 عبسكيش اهَعَرَر َةَرَج . م

 1 م 8 5 ا ه2

 ةبوكلا (ةرحش ١ةحمش هسفئنب
 59 8 ينل دع 0

 مث ءماع عم نم َرثكأ ُةيلْصَألا

 يذلا نهاكلا ١ا/ه>د ماعلا يف اهننَحا

 اذها فرعي ناك رييسكش نأ ديال

 .ةدّيَج ةقرْعَم (لَفسُأ ىلإ) ٌرنجلا
 نقلا ةياهن يف ٌرْنجلا يني َدَقَ
 ريبطكيش ةَدالو لبق َرَشَع سماخلا
  اًماع َنيِعّبس ىلاوحب



 كارت نم قياضت هنأل كللذ لَه دقوا . كاذنا «نسل ا كركي تاك
 5 6 نوم 00 ل أ عفا ىدر ل تع 20007 3 5-56

 .ريبسكيش اهعَرَر يتلا ةرجشلا ةيور يف نوبغُرُي اوناك َنيذْلا راّوُرلا ِدَدَع

 9 هس ع < 7-2 ع 8 5 - ا الس هع رق

 سانلا هيلع مِقن «سيلب وين» ريمدتب كلذ َدْعَب نهاكلا َرَمأ َنيحَو

 . دروفتارتس نع ليحّرلا ىلع ُهومْعْرَأو
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 506 م ا. ثعلو 5
 ةايحلاب ضبني يراك ذت بصن

 ل < 0 00 ا
 اديلخت ١ دروفتارتس ةنيدم يف مقا

 عئار حرْسم 3 ميظَعلا رعاشلا ىرك ذل

 ريبسِكيش رح رسملا مساب رعت

 لا راسل ا ملا

 يدا د مهن مويا تالُثمُملاَو

 . حرسملا َكِلُذ َةّبْشَع ىلع

 ادَهْشَم (لَفْسَأ ىإ) ةَروّصلا يرت
 تايرزب بيكن كن نب

 ِْضَرْعَت يلا ٠ تاحرَملا روسدنو

 ريشكيش حَرْتَم» ةّبقخ ىلع



 د 2 35 م
 3 م 5
 3 م
0 

 80 يي

 !- انيانشال ل اان
 ل اا الخلا اا اق ب

 « اًريهجَت اهرظنأو اعلا ا ا - حّرسملا اذه

 - لهم للا 2 م ه عا

 ا

 00 م همر ٍرْهْشَأ رش اوشا ريبكيش

 0 تمنع جرب 516 1 0-0

 نِم رثكا ةدّهاشم رْئازلا عيطتسي تحل وتوالاب ىتقكت تاّيحرسم

 . ةريصق قرايز ُُ ةّدحاو ةّيِح رسم

 « ةءاضالا ِتاّيلَمَع يف ةروّطَتملا لئاسولا مادختسا هيب « مويلاَو

 ' دعاتملا تاّيفلح ميعاصت يف راكتبالاو « ةعئارلا سبالّملاب ٌمامتْمإلاو

 .ريثملا بؤاجتلاو ةَمِهْلملا َةَيِحَرْسَملا ءاوجألا ِقْلَخ ىلع

 ها



 درسملا
 4 (قباغ) ندرآ
 4 تربور « ندرآ

 48 يرام « ثدرآ
 موو م٠ (ةلمح) ادامرألا
 لجانه دل و ءايزأ
 1١8 درودإ « نلأ

 مب سم ىودمو 194 16 ىلوألا ثيازيلإ
 مم 7”(ةرشع ةيناثلا ةليللا»
 ؟ا/ «ةرتاب ويلكو وينوطنأ»

 4١1م .درشتر 3 جروب

 "9 عةيقدنبلا رجات»

 رباب-؟5 ءا11/ تاّيديجارت

 ١5 (دروللا) نيلربماشت
 ١5 2اطه «#١ بايث

 سأب (كلمل) نوج
 م64 .ا##ا 2ع 8 نب « نسنئوج

 مع 29 لّوألا سميج

 ردو لا -15 بابدلا ةقيدح
 مد ٠١ :فيص ةليل ملح»

 مم ملو « نيرد
 ا و سسنارف ريسلا 3 كيرد

 ”مسا0 »+ رتلاو ريسلا « يلار
 لو يناثلا درشتر

 رب , مم - 59 «تييلوجو ويمور»

 سب »54 لأ هك ال . 14 دروفتارتس
 مها 4٠

 ماب ةلابتلا راعش
 اب 23 4 رعش

 عاب د44 عال عه عال (هترمأ) ريبسكيش
 مر . 07# (هدعاقت) ريبسكيش

 ه١ باش) ريبسكيش
 <-4 (الفط) ريبسكيش
 جام 4-25 (ةسردملا يف) ريبسكيش
 م4 ءلو ء318 (حرسملا يف) ريبسكيش
 ١١ 9 (ندنل يف) ريبسكيش

 م2 (هتافو) ريبسكيش

 نوعاط 4 . *: ١١

 ماب «ةفصاعلا»

 "ل ء 77 «ليطع»

 ما , ٠ (اينابسإ كلم) يناثلا بيليف
 ١9 شيئلاد ةّيلك
 م ماا64 25 «ىوبت اكد

 سب ىلإ ,الؤ- 7١ ع 4 تايديموك

 ءمملع ا ءاكاك هوه ال ندنل

 مب مع

 لا (ا١١

 مس نواب سالب لال «(ثبكامو

 مودم. ,"ز- ١ ءلك حراسم

 ٠١ (رتيث يذ) حرسملا
 "اك زريارف كالب حوسم

 مود”: 21١94 بولج حرمسم

 الا ء1ا/ (نتروك يذ) ةراتسلا حرسم
 قود دهم يكلملا ريبسكيش حرسم

 من4 ىو /لولوو ء11/ 014 تايحرس
 باك مال 2 #7 29 وال ةّيطيرات تاّيحرسم

 مو ىمم# عال

 م4 ةّيرعش تاعوطقم
 "مب ,؟ه- 54 «هريل كلملا»
 010 مس تالثم
 م4 ءا»و كلملا ولثمم
 مو 214 ةكلملا ولثم
 دو. نووسوت الوسرو لو ءابدك نولكم

 ها

 ةو- 44 , عا , م6 امال ءا”"5 سيلب وين

 كف ءا/ نأ « ياوتاه

 نسم ءالال ةتلماهو

 م4 7# نماثلا يرنه

 ؟#م , ١ا/ «سماخلا يرنه»
 ا دك توج 3 لوه

 م” (خرؤم) رشنلوه
 74 هرصيق سويلوي»



 سرهفلا
| 

 ريبسكيش ةايح 5
 ريبسكيش نام يف لاجّرلا ءاَظُع ُضْعَب سن

0 
 ريبسكيش ةَئيدَم دزوفئارتس

 ش ياوتاه نأ لِزْنَم "
 نِدّرأ يرام لَم -

 لوه لآ ُلزْنَم 5
1 

 «سيلُي وين » يف ىرْبُكلا ةقيدحلا 44
 12 ازللجتل 100 ؟ناززع ل 65 [نزؤوومإل ه5 1ع زو الإ نون عت 855.٠ ماي ديرو مووزي عنقك 4008160 طال تو يراك دت ُبَصن 35

 ةّيخيِراَتلا ةليمْلسلا

 وُ 0 اراد ناج 05١ امور : ىربكلا تاراضحلا كئاذ 0
 ولوب وكرام

1 
8 .9 3 

0 3 58 
 ِن . 5 نىلعم

 ناي 0

 5 نا
 نويلويا لعبه ©

 لك 00 ربكل تاراضتحلا ةّميدقلا ٌرّضِمَو ارتابويلك تيرْك : ىرتكلا هنا 3
31 

72 0 0 8 53 
 زجنكيافلا .: ىربكلا تاراضحلا 7 ةىيد زل ١

 30 د 32 اشت

 5 م وأ - كِتذآلا : ىرّبكلا تاراضحلا 4 سوي ولوُك 0 ١ 1 0 ١ 7 1

 0مل .٠ ب
 دلويزيسي أملا : ىربكلا تاراضحلا 9 رّبكمأألا روس .

 ى الا ردنكسالا
 اكنإإلا : ئرثكلا تاراضتحلا ٠ هي رتب اال 9 و 007 1

 : ىربكلا تاراضحلا ١ نانويلا ': ىركلا تاراضتحلا ١ نيصلا : ىريُكلا ةتناراضتع رّصِم : ىربكلا تاراضحلا وب
 20 هم ف: 20 5 4 .٠

 مهل سا يلو ""
 يدش ميل . ”ليغنتين سنرولف ١



 0 باتك 0 نمراكلا لآل ةّملاظلا بك ةل 3 سن
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